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Fredagen den 4 mars 1977. 

VPK/KU LUND: AVVISA 
SPLITTRARNA! 
FRAKTIONEN INOM VÄNSTERPARTIET-KOMMUNISTERNA HAR SÅ SLUTLIGEN BRUTIT MED 
PARTIET. MÅNGA ÅRS ORGANSIERAT FRAKTIONSARBETE HAR MISSLYCKATS OCH DERAS 
ÖKENVANDRING ÖSTERUT HAR BÖRJAT. VPK-LUND OCH KU-LUND SLUTER HELT ENIGA 
UPP BAKOM PARTIET. I LUND KOMMER FRAKTIONEN INTE ATT HA NÅGOT ATT HÄMTA. 

På sitt ordinarie styrelsemöte tisdagen 
den l mars tog en enhälli g styrelse i vp k
Lund ett uttalande där man klart och tyd 
ligt fördömmer splittrarna. Fraktionen 
som hela tiden velat försätta partiet i 
"finsk" situation, dvs med två organiser
ade fraktioner i ett och samma parti, 
kommer nu att förvisa sig själv till en 
liten obetydlig se kt som alla andra split
trare av det kommunistiska partiet. 
Det verkar som om det nu vid sidan av 
VPK komr1er att finnas fyra grupperingar 
som man genom att låna fot~muleringar från 
kinesiska förh ål landen skulle kunna kalla 
"de fyras gäng". 

Frakti onen är i klassisk 
mening en konser vativ gruppering som velat 
slä vakt om det bestående. Den har vägrat 
stödja de demokratiseringsprocesser som 
do ck är pä väg i en rad socialistiska län
der. Den har tigit när fri och rättigheter 
tra~pats ner i de socialistiska staterna. 
Flammanfraktionen har tom. försvarat ock
upationen av en socialistisk stat och där
med totalt distanserat sig från den svens ka 
arbetarklassens syn på den nationella själv 
bestämma nderätten. Även i andra centrala 
frågor har de gått ut med en politik som 
klart skjilt sig från majoritetsn mening. 
Kvinnofrågan har man nonchalerat och vad 
gäller kärnkraften så har man som vanli gt 
översatt vad som sagts i Kreml och gett 
kärnkraften sin välsignelse. 
Högern har genom en samordnad kupp försök t 
ta över några grundorganisationer. En hand
full styrelseledamöter har helt stadgevid
rigt ställt tusentals partilojala kamrater 
utanför vp k. Man har stulit organisation
ernas kassor och överfört dem t i l l frak-
t i on sorgane t norrs k en s f l amma n. ~1ed l emma rna 
i de berörda organisationerna kommer helt 
säkert inte att acceptera fi·aktionisternas 
manövrer utan kommer att isolera och bekäm
pa dem. Intressant är att inte en enda KU
klubb i hela landet har stött utbrytarna . 
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Även KU-Lund har tagit ett uttalande d~r 
man stöd~r partiet och fördömmer flamman
f rak tione ns brott mot partiet . Utan stöd 
frän ungdomen kommer gruppen snart att 
reduceras till en obetydlig sekt av över
s~ttare. 

Vp k-L und avslutar sitt uttalande med orden: 
"Vi i Vpk-Lund uttalar vart fulla stöd till 
partiledningen och Vpk :s program och vi lo
var att göra vårt yttersta för att for t s~tta 
stärka och bygga upp partiet" . 

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 8 MARS 
Den första kvinnodemonstratiosen ~gde rum i mars i New York 1857 . Kvinno r demonstrerade 
därefter i mars i ol ika l~nder och 191 0 föreslog Cla ra Zetkin att den 8 mars skulle gö
ras till Internationella Kvinnodagen . 1911 fi rades den för första gangen i New York och 
Tyskland. 8 mars firas nu som kamp -och festdag alla socialistiska lände r och den r adi
kala kvinno rörelsen i Sver i ge har t ag it upp den som sin speciella kampdag. 

Den 8 mars firas i Lund med ett fackeltag fr~n stortorget til l Svaneskol an , samling för 
fackeltåget kl. 17. 30. Pa Svaneskolan börjar kl. 19.00 ett möte d ~ r en kvinnlig fac k
lig representant talar om aktuella arbetsplatsproblem. Därefter blir det sång och mu
sik (med bland andra Röda Bönor) samt kaffe . 

Arrangörer är ett stort antal kvinnoorganisationer i L11nd och alla är hjärtligt väl
komna. 

Tag. kontakt med VPK/KU 
Vill du ha kontakt med VPK/KU Lund för at t fJ veta mer om vår 
politik , delta i en stud iec irkel eller prenumerera på vår press 
s~ fy ll i kupongen och sänd in den till VPK Lund, Bredgatan 28, 
222 21 Lund. Vill du ringa sä finns telefonnummer och exp. ti-

-- ____ _ ~~r __ i __ ~~~n j ngs h u v u~~ t_. . . . _ _ _ __ _ __ __ _____ _____________ _ ~-

JAG VILL 

avetamerom VPK och VP K:s politik 

ovetamerom KU och KU :s politi k 

D del ta VPK:s ma r xistiska grundkurs "Studier för Soci a l ism" 

odelta KU :s marxistiska grundkurs "~1ed Marx i Tiden" 

Odelta i VP K:s kvinnapolitis ka studiecirkel "Kvinnokamp 
för Socialism och Frigörelse" 

prenumerera på VP K:s tidning NY DAG 
ohelår 110:-
r_]hal vår 60:-
~kvartal 35 :-

t!prenumerera på KU:s tidning Stormklockan hel år 20 :

oprenumere ra på VEC KOBLADET, lund s äldsta, ka ns ke enda 
oppositionstidning 15:- hal vår 

Namn ....... .... ... .. ... ...... ..... .. .... ... .. . ...... . ... .. . 

Adress ..... . .. ............. . .. ..... . .. . .. . . Te l ........ . .. . 


